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Για την απεργία της 11ης Μάη
Πέρασε ένας χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του «Μνημονίου», της πιο σκληρής πολιτικής που
έχει επιβάλλει ποτέ ελληνική κυβέρνηση από την μεταπολίτευση και μετά. Η αποδόμηση του
κοινωνικού κράτους, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η αύξηση της ανεργίας, η καταπάτηση
εργασιακών δικαιωμάτων και η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, το ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας, έχουν δημιουργήσει μια ζοφερή κατάσταση που καθημερινά οδηγεί στην
ανέχεια όλο και μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας.
Στα Πανεπιστήμια, αλλά και στην Παιδεία συνολικά, οι συνέπειες της πολιτικής αυτής ήδη είναι
διαλυτικές. Με εντελώς αυθαίρετο τρόπο το Υπουργείο Παιδείας περικόπτει τους συμφωνηθέντες
-μεταξύ κυβέρνησης και Ιδρυμάτων στα πλαίσια των τετραετών προγραμματισμώνπροϋπολογισμούς, αναστέλλει το διορισμό εκατοντάδων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, μειώνει τις
πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες, θέτει εμπόδια στις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ,
αρνείται την προκήρυξη νέων θέσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από
συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους, οδηγεί τα πανεπιστήμια σε αδυναμία να επιτελέσουν το έργο
τους.
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αφού χρησιμοποίησε κάθε μέσον για να δυσφημίσει και να
απαξιώσει συνολικά την πανεπιστημιακή κοινότητα, συνειδητά έχει επιλέξει να οδηγήσει το
Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε μια κατάσταση οριακής λειτουργίας (συσσώρευση οικονομικών
υποχρεώσεων σε τρίτους, δημιουργία προοδευτικά όλο και περισσότερων προβλημάτων στην
υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, επιδείνωση των υλικοτεχνικών υποδομών και των
συνθηκών διδασκαλίας και έρευνας..), προετοιμαζόμενη παράλληλα για την ψήφιση ως νόμου του
περίφημου «κειμένου διαβούλευσης» -το οποίο σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα επέστρεψε
στην κυβέρνηση ως απαράδεκτο- με σκοπό να ελέγξει πλήρως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
καλεί όλες και όλους τους συναδέλφους στο όνομα της υπεράσπισης του κοινωνικού αγαθού που
λέγεται Δημόσιο Πανεπιστήμιο καθώς και των στοιχειωδών όρων αξιοπρεπούς άσκησης του
λειτουργήματος του ακαδημαϊκού δασκάλου, να συμμετέχουν τόσο στην 5ωρη στάση εργασίας
(10πμ-3μμ) της 11ης Μάη, όσο και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και πορείες που
οργανώνονται και στις 4 θεσσαλικές πόλεις όπου εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας.
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